
 

 

Tájékoztatás és jelölőszelvény a  

Magyar Evezős Szövetség 2020. szeptember 22.-i tisztújító közgyűléséhez 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Evezős Szövetség (továbbiakban: MESZ) elnöke és teljes elnöksége a 

tisztújító rendkívüli közgyűlés napjával lemondott. Ezért 2020. szeptember 22. napján 16 órától 

tisztújító közgyűlésre kerül sor a Magyar Sport Háza Konferenciatermében (1146. Bp. Istvánmezei út 

1-3) 

A tisztújítás során dönteni szükséges az elnök és valamennyi elnökségi tag (összesen 9 fő: elnök és 

nyolc elnökségi tag) megválasztásáról, valamint az idei évben megüresedett két felügyelőbizottsági tag 

és elnök személyének betöltéséről.  

A Magyar Evezős Szövetség alapszabálya 18. szakasza rendelkezik a tisztségviselők megválasztásáról, a 

következők szerint.  

Az elnökség a tisztújító közgyűlés előtt jelölő bizottságot választ. Az elnökség a következő személyeket 

választotta a jelölőbizottság tagjává és ezzel a jelölőbizottság 2020. szeptember 01. napján feláll: 

• Mihály Tibor; email elérhetősége: mihalytibor@kulkerek.hu; telefonos elérhetősége: 

0630/9863533 

• Válint Angéla; email elérhetősége: valintangela@t-online.hu; telefonos elérhetősége: 

0630/5685077 

• Tarján Tamás email elérhetősége: info@evezz.hu; telefonos elérhetősége: 0630/3414728 

 

A jelölő bizottság köteles a tagoktól véleményt kérni a jelöltekre, és azt a közgyűlés elé terjeszteni. A 

MESZ tisztségeire a MESZ tagjai jelölhetnek tisztségviselőt. Így Ön, mint tagszervezetünk valamennyi 

megüresedő tisztségre az alább ismertetett módon személyi jelölést tehet. 

Bárki jelölhető, aki elfogadja a jelölést és személyével szemben nem állnak fenn az alapszabály 19/A 

§–ában, illetőleg a jogszabályban (Ptk. 3:22. §, illetőleg felügyelőbizottsági tagi tisztségre történő 

jelölés esetén a Ptk. 3:22. §-ában és a Ptk. 3:26. §-ban) meghatározott összeférhetetlenségi kitételek.  

A jelölő bizottság azt a személyt veszi fel a jelöltlistára, aki az adott tisztségre legalább az alábbi számú 

ajánlást megszerezte:  

➢ elnöki tisztségre legalább 10 MESZ tag ajánlását, 

➢ elnökségi tag tisztségre legalább 3 MESZ tag ajánlását, 

➢ felügyelő bizottsági tag tisztségre legalább 2 MESZ tag ajánlását. 
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 A jelölő bizottság által javasolt jelöltlistát a közgyűlés fogadja el. A közgyűlésen jelen lévő képviselők 

további személyekre tehetnek javaslatot, a helyszínen javasolt személy a jelölt listára felkerül, 

amennyiben a közgyűlésen jelen lévő szavazattal rendelkező képviselők, több mint a fele ezt 

támogatja. A jelöltlista elfogadása során figyelembe kell venni, hogy a vezető tisztségviselők legfeljebb 

egyharmada választható a Szövetség tagjain kívüli személyekből. 

Önt, mint tagszerveztünk képviselőjét tehát jelölési jog illeti meg az elnök, a nyolc elnökségi tag és két 

felügyelőbizottsági tag személyére, amelyet a következőképpen gyakorolhat. 

Az Ön klubjának hivatalosan bejegyzett és hatályos képviseleti joggal rendelkező képviselője aláírásával 

ellátva klubja minden megüresedett pozícióra pontosan egy személyt ajánlhat, a jelölt nevének 

megadásával. Ön nem köteles, de jogosult valamennyi megüresedő pozícióra egy-egy személyt 

javasolni, azonban egy pozícióra több személyt nem javasolhat (tehát összesen 1 elnököt, 8 elnökségi 

tagot és 2 felügyelő bizottsági tagot), ez esetben ugyanis minden leadott jelölését érvénytelennek 

minősítjük. Összesen tehát tizenegy személy nevét tartalmazhatja ajánlása, meghatározva, melyik 

személyt, melyik pozícióra jelöli. 

A jelöléseit, melyet az alább közölt táblázat kitöltésével javaslunk teljesíteni, a jelölőbizottság bármely 

tagjához eljuttathatja a címükre történő megküldéssel, klubja képviselőjének aláírásával 2020. 

szeptember 22. reggel 09.00 óráig. 

A jelöltek névsorából a tisztújító közgyűlés titkos szavazással dönt az elnök, az elnökségi tagok és a 

felügyelőbizottsági tagok személyének megválasztásáról. Ezért személyes jelenlétére a tisztújító 

közgyűlésen nagyon számítunk. A választás tisztségenként külön – külön történik, úgy hogy először a 

szövetség elnökét, az elnökség tagjait, a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani. 

Megválasztottnak az tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint a felét megszerezte. Ha több 

jelölt is megkapta a szavazatok többségét, köztük a sorrendiség dönt. Ha egy vagy több helyre a 

megválasztható helyek számánál többen azonos számú szavazatot kaptak, köztük újabb választási 

fordulót kell tartani. Újabb választási fordulót kell akkor is tartani, ha a jelöltek nem kapták meg a 

megválasztáshoz szükséges többségi szavazatot. Ez esetben a legkevesebb szavazatot kapott személy 

a következő választási fordulóban már nem vesz részt. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérem a következő email címen vagy 

telefonon keressen: fotitkar@hunrowing.hu és 061/4606857 

 

Budapest, 2020. 08. 27. 

Tisztelettel: Pignitzky Borbála/főtitkár 
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JELÖLŐSZELVÉNY A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG 2020. SZEPTEMBER 22-I TISZTÚJÍTÓ 

KÖZGYŰLÉSÉHEZ 

elnök személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

elnökségi tag személyére tett javaslat 
 

 

felügyelőbizottsági tag személyére tett javaslat 
 

 

felügyelőbizottsági tag személyére tett javaslat 
 

 

 

Kelt: ____________________________________ 

 

………………………………………………….. nyomtatott név 

 

………………………………………………….. tagszervezet (klub neve) képviselője 


